
	  

	  

Z Á P I S   č.4/2013 
 

z jednání trenérské rady mužů  a žen úseku alpských disciplín SLČR, která se uskutečnila dne 
24.9.2013 

 

 
Přítomni 
TRmužů: Bank, Machytka, Lajkeb, Zika 
Tržen:Dubovský, Pauláth, Křížová, Cap, Hvorecký 
Omluveni: Čermák, Fiedler, Zeman, Smutný, Kurfuerst 
Hosté: Krýzl, Štrougalová, Ouvín, Vališ, J. Čeřovský – částečně 
 

4.1  Aleš Krýzl všechny uvítal před sezónou a předal slovo generálnímu sekretáři SLČR 
J. Čeřovskému, který referoval o stavu Olympijské vesnice v Sochi a ubytování pro servis – 
navíc. 
SLČR se postará o zajištění ubytování pro servisní pracovníky, ale zajištění akreditací přes 
SRS je věcí závodníků, OSU AD může pouze pomoci. 

4.2 T.Bank informoval o nutnosti počtu odjetých závodů ke startu na OH.  
Úspěšně proběhla reklamace  6 míst v OQL, počet zvýšen na 8 míst. 

4.3  Nominační závody před 1. SP, společné soustředění RD A a pravděpodobných 
nominovaných na OH Soči 

Stanovisko rady OSU AD k požadavku týmu Š. Strachové na uspořádání nominačního, 
kvalifikačního závodu před 1. SP je uvedeno v zápise z rady č.17 

Stručná rekapitulace  stanoviska rady: zájem rady o start v SP nejlepšího závodníka, stejný 
zájem i závodníků, nominační závod nevypisovat, společné soustředění, společné měřené 
tréninkové jízdy v Soeldenu nebo na trati podobného charakteru, v případě V případě 
prokázání mimořádné výkonnosti možnost nominační komise uplatnění  bodu H  Kritérií 
pro účast a střídání v závodech SP v AD, účast nejlepších závodníků GS a SL pro SP a 
OH, úhrad soustředění z prostředků na přípravu na OH   

 
Stručné zachycení diskuze 
Dubovský – nesouhlasí s nom. závodem 
Vališ – porušení koncepce, psychika závodníků 
Křížová – nekoncepční krok 
Tejkal – žádá opětovně a omlouvá se za nedostatečnou komunikaci do této chvíle 
Krýzl – dohoda sportovců, 2x2jízdy za účasti nominační komise 
Lajkeb – nemáme podnět pro to jet jeden společný závod, ale soustředění ano 



	  

	  

Ouvín – dojít k souladu a uspořádat společné soustředění 
Tejkal – požadavek především ze zdravotních důvodů, společné soustředění ano 
Bank  - bylo by dobré,aby startoval závodník č.1 
DŠ – je nutné připravit konkrétní soustředění, termín a pistu 
Velkou chybou je, že nekomunikovali dodnes napřímo týmy obou závodnic. 
Cap – společné soustředění ano – obě strany mají pravdu 
Tejkal – v AUT nominační závody jsou běžné 
 
Závěr:  
Bude uspořádáno společné soustředění v délce 4 až 5 dnů,  
Termín, pisty navrhne a předloží nejpozději do 27.9.2013 trenér Šárky Strachové ve 
spolupráci s TB a JD 
Finance budou použity z peněz na přípravu na OH od ČOV  
V rámci soustředění proběhnou měřené jízdy v GS (případně SL) k porovnání výkonnosti. 
Účast na měřených jízdách, umožní- li to podmínky, bude pro všechny účastníky. 
V případě, že se podaří zajistit tréninkové jízdy na závodní trati pro GS v Seldenu, mají 
nárok na účast jen závodníci/ce na 1. a 2. místě v GS.  
V případě, že v průběhu soustředění někdo ze sportovců prokáže mimořádnou výkonnost, 
bude uplatněn, po konzultaci a se souhlasem závodníků, kterých se to týká, bod  H  Kritérií 
pro účast a střídání v závodech SP v AD 
Možnost kvalifikace na SP Soelden se týká pouze 1. a 2. závodníka/ce  v GS,  
Ostatní parametry tréninkových jízd budou určeny na místě. 
Muži: Bank, Berndt, Krýzl, Trejbal, Vráblík (Zika omluven) 
Ženy, Capová, Dubovská, Křížová, Ledecká, Pauláthová, Strachová  
Úhrada závodníků, jejich týmů (TR, SE) a členů NK: ubytování, vleky 
Fyzio: + mzda 
Při neúčasti nevzniká narok na finanční kompenzaci (pouze Křížová – DH,SG) 
Nutno zajistit:  

- fyzio pro ženy i muže  
- do 27.9. 2013 navrhne tým Šárky termín a místo spol. soustředění a pist pro 

trénink a nominační, srovnávací jízdy (závod) (po společné dohodě s T. Bankem a 
J. Dubovským) 

Kordinace akce:  Tomáš  Bank, Danuta Štrougalová 
Ženy: Jano Dubovský, Klaus Mayrhofer 
Muži: Tomáš Bank, Petr Lajkeb 
 

4.4  Zprávy o přípravě členů RD 
 Přítomní trenéři podali zprávy o přípravě členů RD, vše probíhá bez vážných komplikací, 
Zika po operaci kolene již trénuje.  
 
 

 



	  

	  

4.5. Různé 

- návrhy na opravy kritérií – posílat emailem na sekretariát OSU AD 
- upozornění – potvrzení o provedených lékařských prohlídkách dle 

reprezentačních smluv mají být zaslány na SLČR do 30.9.2013 (RDA a RDV, RDJ) 
- nutnost zasílat plány závodů měsíc dopředu! 

- O. Křížová aj. Dubovský žádají o pomoc s akreditací SRS na OH pro servis – 
nutno dodat jména a kontakty na fy 

- Klára K. má zájem startovat i v GS na OH – pro případ, že se na OH 
nenominuje čtvrtá lepší obřákářka, připíšeme do tabulky 
 

- Oblečení Energiapura 
o termín na dodání 

§ kombinézy a warmup oblečení  15.10.-20.10.2013 
§ svrchní oblečení 30.10.2013 

o poslední týden intenzivnější komunikace, očekáváme dodávku dle našeho 
zadání, tj. kvalitnější svrchní materiál, ,zipy, podlepené švy  a vyteplenější 
kalhoty dle dohod z jara 2013 
 

- Finance 
o navýšení fin rozpočtu pro RDA a RDV o 780tis. Kč 

   návrh 20tis. fix a zbytek podle listiny bodů FIS 1 
o obdrželi jsme 50 % příspěvek na OH přípravu od ČOV ve výši 358 tis. Kč 

§ bude použit na společné soustředění před Soeldenem 
 

Zapsala: D.Štrougalová 
Ověřil:  T.Bank 

	  


